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marcha das mulheres negras

e julho das pretas
Como ocorre desde 2016 na cidade de SP, as mulheres negras vão às ruas
no próximo dia 25 de Julho. A data marca o
Dia Internacional da Mulher Afro Latino Americana e Caribenha.
O #25deJulho é marco internacional de luta e resistência das
mulheres negras contra a opressão de gênero e raça. A
data surgiu em 1992, durante o 1º Encontro de
Mulheres Afro-latino-americanas e
Afro-caribenhas, realizado em Santo
Domingo, na República Dominicana. Na
ocasião, estabeleceu-se o 25 de julho
como Dia da Mulher
Afro-Latino-Americana e
Caribenha.
Aqui no Brasil, uma lei de 2014
tornou a data o Dia Nacional de
Teresa de Benguela e da Mulher
Negra. Teresa foi uma líder
quilombola no século 18, do Vale
do Guaporé, em Mato Grosso,
que defendeu por anos o
território quilombola das
incursões dos europeus.
Nós, mulheres, mães,
estudantes e dirigentes da
Uneafro-Brasil, há anos nos
dedicamos ao trabalho
comunitário e permanente
@mmnegrasSP

através dos Núcleos de Base
espalhados pelas periferias de SP, por
meio da arte, da cultura e
principalmente a partir dos Cursinhos
Comunitários e da prática da
educação popular. Somos a base da
pirâmide, historicamente quem cuida
de todos, mas ao mesmo tempo
somos impedidas de qualquer posição
de
poder
e
temos
nossa
intelectualidade questionada.
Nesse sentido, fazemos parte desse
momento histórico de luta através dos
ensinamentos das nossas ancestrais e
marchamos para que esta mobilização
continue, incansavelmente, pelo fim
do racismo, do machismo, da
lesbo-bi-transfobia, das violências
vindas do patriarcado contra as quais
resistimos, por inspiração de Dandara
e todas de que somos herdeiras!
Bora construir nossa caminhada
juntas no acolhimento e no cuidado de
nossas vidas pretas!!!

programacao
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programacao do julho das pretas
Sarau Black Out
das PretaS

entrega do premio
maria figueira

18/07/19

25/07/19

a partir das 18h

19h

Poá / SP

Casa de Cultura Ze Mira

Av. Kemel Addas, 780B (em frente ao terminal
rodoviário Pedro Fava)

Av. Olivio Gomes (em frente ao Parque da
Cidade), São José dos Campos, São Paulo

Presenças confirmadas de:

Haverá cantina com:

Ana Quézia

Caldinho

Val Souza

Pastel

e muitas outras

Bebidas

Grafite na região de
Santo Amaro, no Recife.
Artista desconhecido
(Reprodução)

As Professoras da UNEAFRO do Núcleo Luiza
Mahin, da cidade de São José dos Campos-SP,
serão homenageadas no Dia Latino-Americano e
Caribenho da Mulher Negra.
O evento acontece há 13 anos na cidade e tem
como objetivo valorizar a mulher negra. A
matriarca do evento, Maria Figureira, nasceu em
28 de agosto de 1905, e foi idealizadora de grandes obras. Foi artista plástica, festeira, jongueira,
folclorista, além de artesã criadora das revoadas e
pavões em barro. Faleceu aos 105 anos em 21 de
novembro 2006. Maria Figureira é uma mulher
negra que não pode nunca ficar na invisibilidade.

Posicionamento da Uneafro
sobre os cortes na educacao
Por: José Henrique, do núcleo Ocupação 9 de Julho em São Paulo

Não falam por nós – temos nossa voz. Estaremos
na rua!

manifestações rumo a um GREVE GERAL
organizada pelxs trabalhadores.

A Uneafro se soma a outros coletivos de lutas do
movimento negro e popular, sindicatos e partidos
de esquerda no 2º ato em favor da educação
pública e contra a reforma da previdência.

A população pobre, preta e periférica resiste
lutando a centenas de anos mesmo tendo um
alvo nas costas e na cabeça.

Acreditamos que este governo com um viés
CLARAMENTE nazi-fascista só será derrotado
através
de
potentes
mobilizações
e

B17, WW-RJ , Dó-SP entre outrxs foram eleitos
com um discurso violento e genocida, aplaudem
e justificam quando as forças policiais assassinam
nosso povo.

Lutar contra o capitalismo compreendendo que o
racismo é o seu principal pilar de divisão e
exploração da classe trabalhadora, que é formada
majoritariamente por nós.
Não há e não haverá discurso conectado com a
prática se não for protagonizado por nós.
Não passamos procuração para falarem em nosso
nome!
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TV UNEAFRO
Por: Thiago Fernandes (Toco Filmes/Uneafro)
tv.uneafro@uneafrobrasil.org.br

Observando o campo de disputa política de TVs
e plataformas digitais hegemônicas, temos
pouca ou quase nenhuma representatividade
negra e periférica. Quando se trata de matérias
que falam sobre as conquistas do povo negro,
muitas
vezes
ouvimos
um
discurso
meritocrático, que nos enfraquece e nos
invisibiliza ainda mais. Mostraremos a beleza de
nos mantermos vivos, sadios, focados,
carregando em nossas mochilas a nossa
ancestralidade, uma apostila da Uneafro e muita
auto-estima.
Nossas lentes estarão apontadas para os alunos
dos núcleos e as ações desenvolvidas por lá:
simulados, saraus, cursos de línguas, capoeira,
atividades na rua, manifestações, enfim, tudo o
que é feito pela Uneafro como movimento
popular. A ideia é mostrar nossa organização a
partir de uma perspectiva positiva, otimista,
para combater a invisibilidade que traz como
última consequência o genocídio da juventude
negra. Vamos entrar no espaço em que a mídia

de quebrada pra quebrada,
de pretxs pra pretxs

tradicional não entra, vamos tratar dos temas
que nos dizem respeito, tanto a correria do
jovem, quando a experiência dos nossos mais
velhos, que abriram caminho para que
chegássemos aqui.
A necessidade de uma TV nossa vem da
compreensão de que a periferia tem muitas
histórias que precisam ser contadas, histórias
que provam a resiliência do nosso povo. A TV
Uneafro vai entrar onde até agora só a polícia
entrou. É nossa maneira de valorizar a vida, a
memória das pessoas, do povo preto, da classe
trabalhadora. E isso é um tipo de cura coletiva.
Quando a gente liga uma câmera e coloca um
microfone para a pessoa, ela se sente inclusa,
sente que sua história é valorizada na sociedade.

Mas não pode ser qualquer câmera, o ângulo
dela também importa. Nosso ângulo não é
sensacionalista, de quem vai lá e nunca mais
volta. Nós também estamos lá, nós somos
periféricos, nosso ângulo é de quem mora ao
lado e quer mostrar as histórias que a gente
também conhece.
Já existem iniciativas parecidas. Não dá para
falar da presença negra no cinema brasileiro sem
lembrar da APAN, Associação dxs Profissionais
do Audiovisual Negro, de que eu também faço
parte. Ela organiza, estuda, distribui e fomenta,
é um ponto de encontro da diáspora africana no
cinema brasileiro. É um espaço para conhecer a
produção de irmãos de outros lugares do Brasil,
gente do norte e do nordeste, por exemplo. Nos

colocamos como pensadores e produtores do
audiovisual porque assim contamos, do nosso
ponto de vista, as nossas histórias. É importante
ressaltar que essa mudança de estereótipos tem
uma contribuição fundamental das mulheres
negras diretoras de cinema como Viviane
Ferreira, Joyce Prado, Thais Scabio, Yasmin
Thainá, Juliana Vicente, entre outras.
Numa época de fake news, de judiciário
corrompido e eleições pautadas pela mentira, é
importante que nós criemos um campo
alternativo de disputa, com nossas pautas e
histórias. Na mídia tradicional, os negros e a
periferia só aparecem quando o assunto é
violência, sexualidade ou quando alguém
comete algum equívoco. A TV Uneafro vem
disputar esta narrativa, vem mostrar o outro
lado, as possibilidades de transformação que
vêm através da educação, da cultura, do
desarmamento, da inclusão de negros, negras e
classe trabalhadora nas universidades. A mídia
também nos pertence. Isso porque nós temos as
histórias, as pessoas e isso é o mais importante.
Nós temos caminhada.
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UNEAFRO Brasil le o Atlas da Violencia 2019

65.602 mortos
47.510 por tiros
O debate do desarmamento recebe
argumentos poderosos nesta edição. Um
estudo, por exemplo, mostra como o porte de
armas nos EUA fez aumentar entre 13% a
15% a taxa de crimes violentos em 10 anos.
Outro estudo mostra que nos bairros onde há
mais domicílios com armas de fogo
acontecem mais roubos à residência, o que
demonstra que a arma dentro de casa, menos

do que um instrumento para propiciar a
segurança do lar, funciona com um atrativo
para o criminoso. Outra pesquisa mostra que
uma vítima de um assalto quando armada
possui 56% a mais de chances de ser morta
do que a vítima desarmada. Além disso, há o
fato dramático de que a simples presença de
Taxas de homicídios de negros e de não negros a cada 100
mil habitantes dentro destes grupos populacionais - Brasil
(2007-2017)
50
45
Homicídios por 100 mil habitantes

O Atlas da Violência é uma das produções
científicas públicas mais importantes do país.
Os dados apresentados este ano (de dois anos
atrás, como de praxe) são impressionantes.
Enquanto a violência letal contra brancos
diminuiu, contra negros ela aumentou. Isso é
inaceitável do ponto de vista de uma
sociedade democrática. Enquanto não
houver um olhar racial para a questão da
violência, a escalada continuará. Neste ano
de 2019, ano em que o governo Bolsonaro
propõe
irresponsavelmente
uma
flexibilização na regulamentação do porte de
armas por civis, o Atlas aponta justamente o
impacto negativo que a circulação de armas
tem na segurança pública. Quanto mais
armas circulando, mais roubos, mais
assassinatos, mais feminicídios, mais
suicídios. Entre 2016 e 2017, por exemplo, o
número de pessoas assassinadas com armas
de fogo cresceu 6,8%. O ano de 2017
inclusive bateu uma marca inédita de 65.602
mil pessoas mortas, sendo que 47.510 mil
(72,4%) foram mortas por tiros. As maiores
vítimas desta violência são, tragicamente, a
população jovem. Para se ter uma ideia,
59,1% do total de óbitos de homens entre 15
a 19 anos de idade são ocasionados por
homicídio.
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Fonte: Atlas da Violência 2019 - Dados provenientes do MS/SVS/CGIAESistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. Observação: Negros
(pretos e pardos) e Não Negros (brancos, amarelos e indígenas).

armas em casa também aumenta em mais de
10 vezes as chances de suicídio.
O argumento pela escolha individual também
encontra o problema de que estas armas
privadas são muitas vezes roubadas e
terminam na mão de criminosos, gerando um
problema coletivo. Uma CPI da ALERJ
mostrou como em 10 anos no estado do Rio
de Janeiro foram extraviadas ou roubadas
17.662 armas das empresas de vigilância ou
segurança privada. Nessa mesma CPI
mostrou-se que das armas ilegais
apreendidas, 68% tinham sido armas legais
num primeiro momento e 18% tinham sido
armas desviadas das Forças Armadas ou das
polícias. Ou seja, 86% das armas ilegais foram
em algum momento legais e depois desviadas
para o crime.
Como dito, a violência continua recaindo
sobre os corpos negros em um processo

iniciado com a escravidão e que chega, sem
interrupção, a 2017, ano em que 75,5% das
vítimas de homicídios foram indivíduos
negros. Isso é o mesmo que dizer que para
cada indivíduo não negro que sofreu
homicídio em 2017, aproximadamente, 2,7
negros foram mortos. Nos últimos dez anos,
o número de homicídios de negros cresceu
30% a mais do que o de não-negros. Em
2017, houve uma redução de 0,3% no
homicídio de não negros enquanto o de
negros cresceu 7,2%!
Quando os movimentos falam de “genocídio
da juventude negra”, eles estão bem
embasados por dados como os apresentados
neste Atlas. Se 75,5% das vítimas de
homicídios são indivíduos negros, 91,8% das
vítimas é homem e, dentre os homens,
55,0% dos homicídios acontece no período
da juventude, entre 15 e 29 anos. Também
não há dúvida sobre o componente de classe
destes jovens negros: são pobres, de baixa
escolaridade que cursaram até o segundo

ciclo do ensino fundamental incompleto. 74,6%
dos homens vitimados possuíam até sete anos de
estudo enquanto esse indicador era de 66,8%
para as mulheres.

Enquanto houve uma diminuição dos homicídios
femininos fora da residência da vítima, dentro das
casas ele aumentou em 17,1%. Segundo o Atlas,
isso deve ser reflexo do aumento de casos de
feminicídios, efetivamente. (A distinção entre
homicídio femininos e feminicídio está na
motivação, o feminicídio é como um crime de
ódio em que a mulher é assassinada por ser
mulher, como no caso de agressores que são
companheiros ou ex-companheiros, pais,
vizinhos, etc). Este aumento está ligado também
à flexibilização do porte de armas já que 29,8%
aconteceu com uso da arma de fogo dentro das

75,5% das vítimas de
homicídio são negras
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casas, mais um forte argumento contra a
flexibilização do acesso à armas por civis. As vítimas
históricas da violência doméstica passam a estar
em risco de vida. Quando se fala de feminicídio,
também é preciso levar em consideração a questão
racial. Há um aumento de feminicídio no Brasil no
últimos dez anos com crescimento de 30,7%, mas
este aumento é desigual. Enquanto entre não
negras o crescimento é de 1,7%, entre mulheres
negras é de 60,5%! Em 2017, a taxa de homicídios
de mulheres não negras foi de 3,2 a cada 100 mil
mulheres não negras, enquanto entre as mulheres
negras a taxa foi de 5,6 para cada 100 mil
mulheres. A desigualdade racial pode ser vista
também na proporção de mulheres negras entre as
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres
assassinadas no país em 2017.

66% das mulheres
assassinadas no Brasil
em 2017 eram negras
É sintomático da violência histórica e presente do
Brasil a posição do novo presidente do IPEA,
indicado pelo governo Bolsonaro, em relação ao
relatório. No dia do lançamento do Atlas da
Violência 2019, Carlos von Doellinger discordou
do relatório produzido pelo próprio IPEA e, sem
qualquer justificativa racional, baseada em dados e
em análises, mas “por princípio”, expressou
discordância sobre a conclusão do Atlas em relação
ao risco de flexibilização do porte de armas. Ou
seja, eles ignoram o trabalho de um ano, debatido e
produzido a partir dos critérios mais rigorosos de
análise de dados, por pesquisadores especialistas
com recurso a pesquisas nacionais e internacionais.
Ele afirmou: “O trabalho traz argumentos
poderosos, mas eu sou a favor do direito de ter uma
arma. O cidadão de bem, é claro". Ou seja,
reconhece a validade dos dados apresentados, mas
os ignora, prefere a ideologia do que os dados
produzidos pelo próprio órgão que irá presidir. Isso
não muda a qualidade do Atlas e sua importância
(embora, sem dúvida, coloque em risco a qualidade
de sua produção nos próximos anos). O que o Atlas
de 2019 mostra é o que o movimento negro, o
movimento de mulheres e o movimento periférico
já sabem na prática: há genocídios em andamento,
com participação ou tolerância do estado. E é
preciso reagir para não morrer.

a educacao somos nos
nucleo XI de Agosto, de POA-SP
Por: Wellington Otimista

O que define o trabalho popular é, sem
dúvida, o trabalho cooperativo. Professores
voluntários, alunas cheias de sonhos e
coordenadores e colaboradoras fazem
acontecer todos os finais de semana, desde
fevereiro, o cursinho pré-vestibular XI de
Agosto, em Poá, no extremo leste de SP. No
mesmo lugar em que essas pessoas se juntam
para estudar aos finais de semana,
aconteceram aulas de francês e acontecem

aulas de capoeira (com musicalidade, história
e muita dança e luta) três vezes na semana nas
noites de segunda, quarta e sexta.
Essa “cooperifatividade” nasce dessa vontade
de disputa entre as instituições que cercam a
vida na periferia. Onde a violência impera
como educadora e amortecedora de futuros
promissores, surgimos como uma alternativa
de registro e de novas narrativas históricas. A
música, a poesia, o teatro e a dança dialogam
entre si, e como resultado desse encontro
organizamos de maneira politizada uma
resistência em tom poético: o “Sarau
Blackout”, uma vez por mês. Há muito de
expectativa do que podemos realizar, mas é
certo um fato: não há nada que não podemos
fazer quando caminhamos juntos lutando e
com sonhos coletivos.

nucleo itaquaquecetuba-SP
Dia 22 de Junho, o núcleo de
Itaquaquecetuba/SP em parceria com a Bora
Itaquá realizou um debate sobre políticas
públicas para a Cultura e contou com a
presença de Elidayana Alexandrino, Diana
Magna, Igor Santos e Rogério Gonçalves. A
atividade faz parte de um ciclo de 10 debates
e pretende dialogar com os estudantes sobre
políticas públicas.
nucleo Luiza Mahin, de sao JoSe dos Campos
Dia 23 de Junho, o núcleo Luiza Mahin, de
São José dos Campos, organizou o “Samba
pela Educação”, um evento musical com
samba e feijoada! A ideia foi conseguir
dinheiro para a compra de um data show
para o núcleo. O evento teve parceira com o
o Grupo Thá na Cuca - Roda de SAMBA e o
Samba do Presidente, além da DJ Maah
Fernandes.
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nucleos rio de janeiro
Dia 15 de Junho, a coordenação dos núcleos do Rio Janeiro
se reuniu para planejamento
do segundo semestre. A
reunião teve como objetivo
trocar experiências sobre a
construção e a potencialização
das ações nos núcleos de
Honório Gurgel e Belford
Roxo.

nucleo rosa parks

O Circuladô de Oyá, coletivo
de mulheres negras, tem
visitado núcleos promovendo
espaços de produção e troca
de conhecimentos entre
jovens estudantes da Uneafro
Brasil. O objetivo é criar uma
rede de fortalecimento que
emancipe as mulheres negras
estudantes da Uneafro Brasil
para a atuação política social
nas comunidades e nas
relações sociais. Além disso, o

No mês de Junho, o núcleo
Rosa Parks teve diversas atividades, além das aulas. Houve
entrega de apostilas, simulado
de linguagens e redação além
da tão esperada... Festa
Junina!

objetivo também é conversar
com os homens dos núcleos,
tratando de temas como
violência
doméstica,
machismo e homofobia. O
Circuladô já passou por Poá,
Itaquaquecetuba,
Cotia,
Bragança
Paulista,
Bebedouro, São Bernardo do
Campo e São Paulo e
pretende visitar os outros 25
núcleos da Uneafro nos
próximos meses.

15/5
nucleo marielle franco - sao
bernardo do campo
Dia 11 de Maio, houve uma aula
especial sobre a Questão
Palestina com o professor
Marcelo Buzzeto no núcleo
Marielle Franco de São
Bernardo do Campo.

Dia 15 de Maio, a Uneafro
recebeu o Prêmio Sim à
Igualdade
Racial
pelo
Instituto Identidades do
Brasil, uma das maiores
premiações com a temática
racial da América Latina.
Entre os 34 indicados em 11
categorias, a premiação
destacou
os
trabalhos

realizados
por
pessoas,
projetos e organizações em
2018. A Uneafro ganhou na
categoria
Educação
e
Oportunidades e a nossa
coordenadora dos núcleos do
RJ, Vanessa Vicente, foi
nossa
representante
na
cerimônia.
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26/6
30/5
No dia 30 de Maio, a Uneafro
se juntou aos estudantes e
movimentos sociais de todo o
Brasil para defender a
educação pública superior dos
cortes do governo Bolsonaro.

Ocupação 9 de
http://tiny.cc/9rir8y

Julho:

Na noite do dia 26 de Junho, a
UNEAFRO
Brasil
foi
homenageada em um dos
saraus mais importantes do
Brasil, o Sarau da Cooperifa.
Para nós foi uma honra estar
em um espaço que valoriza e

Confira uma entrevista
exclusiva para a TV Uneafro
direto do ato com o professor
Zé Henrique, do núcleo da

produz tanta cultura periférica
e negra de qualidade.
Vida loka é quem estuda,
como diz o poeta Sérgio Vaz.
Tamo junto!

12/6

Dia 12 de Junho, a Uneafro e
mais cinquenta organizações do
movimento negro participaram
de um encontro com o
presidente do Senado para
debater o pacote “anticrime” do
Ministro Sérgio Moro.
O encontro foi noticiado por
toda a mídia e foi uma mostra da
força dos movimentos em
Brasília. Do presidente do

senado, Davi Alcolumbre, eles
receberam o compromisso de
que serão ouvidos e de que o
andamento do pacote seguirá
com o tempo necessário para o
debate. As alterações do pacote
aprofundam a situação de
violência e homicídios contra
população negra e representam
um retrocesso na proteção dos
direitos humanos e aprofundam

o genocídio da juventude negra.
Foram questionadas, entre
outras, as propostas que alteram
as regras para prisão em segunda
instância, legítima defesa e
excludente de ilicitude, e a
importação do chamado plea
bargain,
instituto
jurídico
tratado, no pacote anticrime,
como solução negociada. Esta
ação é a primeira de muitas que

este coletivo de membros do
movimento negro pretende
realizar em Brasília.
No espaço de disputa política,
frequentado até então apenas
por lobbystas de grandes
empresas, é a hora dos
movimentos se organizarem para
cobrar dos parlamentares a
defesa de nossas pauta.

Núcleo Negra Li no Jaçanã

Curso de Inglês da Uneafro na Galeria Metrópole em
São Paulo

Núcleo Jurema em aula na UNIFESP

Núcleo Clementina de Jesus de Cotia

Núcleo Luiza Mahin de São José dos Campos, SP

Reunião de Coordenadores de Núcleos no CGU da
Uneafro

Formacao profissional
no Jardim Pantanal
Dois projetos da Uneafro Brasil em parceria com
Instituto Alana atendem a comunidade do
Jardim Pantanal em São Miguel paulista. Se liga,
divulgue e participe!

e Defesa de Direitos Humanos da Uneafro, na
cidade Kemel, divisa de Poá com Itaim Paulista.
Inscreva-se
através
do
email
uneafrobrasil@gmail.com

Oficina de modelagem, corte e costura
Profissionalização de mulheres moradoras da
comunidade através de aulas gratuitas de
modelagem, corte e costura, com o objetivo de
provocar empreendimentos, emprego e renda.
Tech na Quebrada
Oficina de midia e Tecnologia para jovens
Formação para o crescimento pessoal e
profissional de jovens por meio da capacitação
em administração e tecnologia da informação e
de mídia com objetivo de alcançar oportunidades
de emprego, promoção do protagonismo juvenil
e consciência cidadã.
Participe da Bateria da Uneafro.
Ensaios comecam em abril
Bora fazer parte do nosso Bloco? Todas e todos
convidadas e convidados a somar na construção
da Bateria da Uneafro, que vai agitar nas
atividades coletivas, ações de ruas e participações
em manifestações. Os encontros se iniciam na
segunda quinzena de Julho no Centro de Cultura

realizacao

apoio

Centro de Cultura e Defesa de Direitos Humanos da
Uneafro
na zona leste de sao Paulo
O mais antigo núcleo de atendimento da
Uneafro Brasil, o Cursinho XI de Agosto,
fundado no ano 2000, inaugurou um espaço
próprio na divisa de Poá com Itaim Paulista.
Neste local acontecem as aulas semanais do
Cursinho e funciona uma Biblioteca Comunitária
que fica aberta de segunda a sexta, entre 14h e
19h. O Sarau Blackout, organizado pelos
estudantes do Cursinho, é a grande sensação da
quebrada e acontece toda última quinta-feira a
noite de cada mês. Bora se encontrar lá: Avenida
Kemel Addas, 780B, de frente ao terminal
rodoviário, esquina com rua Alcântara, na Cidade
Kemel, em Poá.
Espaco da Uneafro na Galeria Metropole
Imagine uma espaço onde você encontra livros,
revistas e diversas publicações de interesse da
comunidade negra e periférica, participa de
debates, de aulas de inglês, formações e
treinamento em diversas áreas e ainda encontra
artigos como camisetas, bandanas, brincos,
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carteiras e diversos artigos com a marca do
movimento negro Uneafro Brasil, produzidas em
nossas oficinas de empreendedorismo e geração
de renda. Este é o novo ponto de encontro da
Uneafro, no centro da cidade de São Paulo. Faça
uma visita, a casa é nossa! Anote o endereço:
Galeria Metrópole, na Av. São Luís, 187 - 2°
andar - sala 10 Metro República ou
Anhangabaú.
Precisamos da sua ajuda para continuar! Ajude a
financiar e seja parte na mudança que queremos
para o mundo!
Colabore Conosco
A principal missão da Uneafro é tirar o corpo
negro e pobre da linha do tiro, do contingente
encarcerado pelo estado, da fila do hospital e dos
números das estatísticas da violência. Para isso,
desenvolve ações que buscam oferecer
oportunidades de estudo e trabalho em
comunidades negras e pobres. Você pode fazer
parte e ser responsável por esse importante
trabalho. Doe!
Banco do Brasil
Agência: 4054-1 |
CC: 285.078-8Em nome da Associação Franciscana DDFP
CNPJ: 11.140.583/0001-72
@uneafrobrasil

uneafrobrasil@gmail.com
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